
An Ard-Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Taighde Pharlaimintigh 
An Stiúrthóireacht um an Leabharlann agus um Sheirbhísí Eolais 
An tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh 

Ráiteas Príobháideachais 
Tá feidhm ag Airteagail 15 agus 16 de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna 
déanamh ag Parlaimint na hEorpa. 

1) Cé a phróiseálann do shonraí pearsanta?

Tá Parlaimint na hEorpa ag gníomhú mar rialaitheoir1. Is é an tAonad um Fhiosrúcháin ó 
Shaoránaigh (Ask EP) an t-eintiteas atá freagrach as an bpróiseáil, a ndéanann an Ceann 
Aonaid ionadaíocht air. Chun teachtaireacht a sheoladh chuig an rialaitheoir sonraí, 
comhlánaigh an fhoirm theagmhála ag: 
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/ga/askEP.html. 

2) Cad é an cuspóir atá le do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Próiseálfaimid do shonraí pearsanta chun déileáil le do theachtaireacht. Is éard atá i gceist 
leis sin ná tú a fhreagairt agus próiseáil a dhéanamh ar shonraí chun críoch staidrimh.  

Nuair a thabharfaimid freagra ar d’fhiosrúchán, d’fhéadfadh sé freisin go seolfadh muid 
suirbhé anaithnid ar shástacht na gcliant chugat. Is fút féin atá sé an suirbhé a fhreagairt nó 
gan bacadh leis. Má chinneann tú an suirbhé a chomhlánú, tugann tú do thoiliú go 
mbaileofar agus go láimhseálfar do shonraí gan ainm. Úsáidfimid na freagraí chun feabhas 
a chur ar ár seirbhís do shaoránaigh. 

3) Cad é an bunús dlí leis an bpróiseáil?

An bunús dlí leis an bpróiseáil ná Airteagal 24 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh: ‘Féadfaidh gach saoránach den Aontas scríobh chuig aon cheann de na 
hinstitiúidí nó comhlachtaí dá dtagraítear san Airteagal seo nó in Airteagal 13 den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach i gceann de na teangacha atá luaite in Airteagal 55(1) den Chonradh 
sin agus freagra a fháil uaidh nó uaithi sa teanga chéanna’.  

4) Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseáiltear?

Déanaimid próiseáil ar an bhfaisnéis phearsanta a chuireann tú ar fáil agus an fhoirm 
theagmhála á líonadh isteach agat:  

a. Réimsí éigeantacha: ‘Sloinne’, ‘Réamhainm’, ‘Tír’, ‘Seoladh ríomhphoist’. ‘Teanga
oifigiúil den Aontas ina ndéantar d’fhiosrú’ agus ‘D'iarratas’.

b. Réimsí neamh-éigeantacha: ‘Inscne’, ‘Seoladh’, ‘Aois’, ‘Slí bheatha’, ‘Náisiúntacht’ agus
‘Teanga eile ina bhféadfaimid freagra a thabhairt’.

1 Is údarás, gníomhaireacht nó comhlacht eile poiblí é an Rialaitheoir a chinneann, ina aonar nó go 
comhpháirteach, críocha agus modhanna próiseála na sonraí pearsanta. Déanann ceann an eintitis 
ionadaíocht ar an rialaitheoir. 



 

 

5) Cén chaoi a bpróiseálfar do shonraí pearsanta? 

Déanann an tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh próiseáil ar na sonraí. Chun freagra 
sásúil a thabhairt duit, d’fhéadfaimis do theachtaireacht a chur ar aghaidh chuig roinn eile i 
bParlaimint na hEorpa nó chuig institiúidí nó comhlachtaí eile de chuid an Aontais. 

6) Cá fhad a dhéanfar do shonraí pearsanta a stóráil? 

Coinnímid sonraí pearsanta ar feadh uastréimhse cúig bliana. Scriostar iad ina dhiaidh sin. 
Trí shonraí pearsanta a choinneáil don tréimhse ama sin, is féidir linn seirbhís níos fearr a 
chur ar fáil duit (ar bhonn comhfhreagras roimhe seo a d’fhéadfadh a bheith malartaithe 
againn leat).  

7) Cé hiad faighteoirí do shonraí pearsanta? 

Chun freagra sásúil a thabhairt duit, d’fhéadfaimis do theachtaireacht agus do shonraí 
teagmhála a chur ar aghaidh chuig roinn eile i bParlaimint na hEorpa nó chuig institiúidí nó 
comhlachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe ár gcomhpháirtithe sa Choimisiún Eorpach 
(Europe Direct) agus i gComhairle AE (An tSeirbhís um Fhaisnéis don Phobal). 

I gcás bagairtí nó ábhar imeaglaithe, d’fhéadfaimis do shonraí pearsanta a roinnt le seirbhísí 
Pharlaimint na hEorpa atá freagrach as slándáil agus sábháilteacht. 

8) An gcomhroinnfear do shonraí pearsanta le tír nach bhfuil san Aontas Eorpach nó 
le heagraíocht idirnáisiúnta? 

Ní chomhroinnfear. Ní chomhroinnfimid do shonraí pearsanta le tír nach bhfuil san Aontas 
Eorpach nó le heagraíocht idirnáisiúnta. 

9) An bhfuil aon phróisis uathoibríocha2 agus/nó próifíliú3 ann a úsáidtear chun cinntí 
a dhéanamh a d’fhéadfadh difear a dhéanamh duit? 

Níl. 

10) Mura bhfuarthas sonraí pearsanta uait, cad é is foinse dóibh? 

Neamhbhainteach. 

11) Cad iad na cearta atá agat? 

 An ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta 
 An ceart go ndéanfaí do shonraí pearsanta a cheartú, agus i gcás inarb infheidhme: 

o An ceart go ndéanfaí do chuid sonraí pearsanta a scriosadh 
o An ceart srian a chur le próiseáil 
o An ceart cur i gcoinne próiseála 

 An ceart chun teagmháil a dhéanamh le hoifigeach cosanta sonraí Pharlaimint na hEorpa ag 
data-protection@europarl.europa.eu 

 An ceart chun gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí ag 
edps@edps.europa.eu 

                                                 
2 Cinneadh a dhéanamh trí mhodhanna uathoibrithe, agus tríothusan amháin, gan aon ionchur ón duine ina 
leith.  
 
3 Le próifíliú, déantar anailís ar ghnéithe de phearsantacht, d’iompar, d’ábhair spéise agus de nósanna duine 
aonair chun tuartha nó cinntí a dhéanamh fúthu. Úsáidtear é chun anailís nó tuar a dhéanamh ar ghnéithe a 
bhaineann le feidhmíocht an ábhair sonraí ag an obair, le staid eacnamaíochta, le sláinte, le roghanna 
pearsanta nó le díol spéise, le hiontaofacht nó le hiompar an duine sin, leis an áit ina bhfuil sé nó lena 
ghluaiseachtaí, etc.  


